RESOLUÇÃO NORMATIVA 01/2020

Estabelece, com fulcro no parágrafo 1º do
art. 2º da Lei Municipal 638/05, as normas
que regerão o procedimento para
realização das visitas e do e Laudo
Fotográfico previstos nos parágrafos 2º-B
e 2º-C do art. 2º da Lei Municipal 638/05
durante o período de estado de pandemia
provocado pelo COVID-19

Art. 1º. A presente Resolução Normativa regulamenta o procedimento a ser
adotado pelos profissionais responsáveis pela realização de visitas e pela
elaboração de Laudo Fotográfico previstos nos parágrafos 2º-B e 2º-C do art.
2º da Lei Municipal 638/05.
Art. 2º. A análise documental deverá ser realizada antes da elaboração do
Laudo de Visita Técnica e do Laudo Fotográfico, com o objetivo de se proceder
ao indeferimento imediato dos requerentes que manifestamente não se
enquadrem nos requisitos exigidos em lei e a evitar a realização de diligências
externas inúteis.
Art. 3º. O Laudo de Visita Técnica deverá ser precedido de entrevista pelos
membros do PRODES/PK e obedecerá, preferencialmente, a seguinte forma:
a) Realização de entrevista por meios de comunicação remota, como vídeo
chamada e contatos através de telefone;
b) A entrevista, caso não seja possível conforme disposto no inciso
anterior, será realizada através comparecimento do interessado na sede
do PRODES/PK, que deverá obedecer a agendamento prévio, no qual
seja estabelecido intervalo suficiente de tempo entre um e outro
atendimento, de modo a se evitar aglomerações de pessoas, sendo
limitado o ingresso de interessados no local de forma a se manter, no
mínimo, a distância de dois metros entre uma pessoa e outra;
c) Será aceita outra forma de realização da entrevista, desde que,
justificadamente, não seja possível a realização pelas modalidades
acima descritas e não prejudique a verificação pretendida pela Lei.

PRODES/PK - Praça Manoel Fricks Jordão, S/N, Térreo Residencial Baiense, Centro, Presidente Kennedy – ES CEP 29.350-000 – EMAIL: prodes@pesidentekennedy.es.gov.br FONE/FAX (28) 3535-1024

Art. 4º. Após a realização da entrevista, o comparecimento ao local indicado
pelo requerente como sendo o de sua residência deverá se dar pelo tempo
mais breve possível, evitando-se ao máximo o contato interpessoal e
atendendo-se ao mínimo necessário para a formalização do Laudo Fotográfico.
Art. 5º. A realização de diligências complementares deve limitar-se aos casos
em que haja suspeita a respeito da veracidade das informações declaradas no
ato de inscrição, incongruência sanável na documentação apresentada ou, por
outro motivo relevante, julgue-se adequada a adoção de cautelas adicionais.
Art. 6º. A presente Resolução Normativa entrará em vigor a partir da data de
sua publicação.
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